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Aloitus

Tietoa turvallisuudesta
1

HUOMIO
SÄHKÖISKUVAARA ÄLÄ AVAA

Aloitus

HUOMIO: ÄLÄ IRROTA KANTTA TAI TAKAKANTTA
SÄHKÖISKUN VAARAN VÄLTTÄMISEKSI.
LAITTEEN SISÄLLÄ EI OLE KÄYTTÄJÄN
HUOLLETTAVISSA OLEVIA OSIA. VAIN KOULUTETTU
HUOLTOHENKILÖSTÖ SAA SUORITTAA LAITETTA
KOSKEVIA HUOLTOTOIMENPITEITÄ.
Kuvasymboli, jossa on
nuolenpääsalama tasakylkisen
kolmion sisällä, on tarkoitettu
varoittamaan käyttäjää
tuotteen kuoren sisällä olevasta
eristämättömästä vaarallisesta
jännitteestä, joka saattaa olla
riittävän voimakas aiheuttamaan
ihmiselle sähköiskun.
Kuvasymboli, jossa on huutomerkki
tasakylkisen kolmion sisällä, on
tarkoitettu huomauttamaan
käyttäjää tärkeistä käyttö- ja
huolto-ohjeista tuotteen mukana
toimitetussa dokumentaatiossa.

VAROITUS: ÄLÄ ALTISTA TÄTÄ LAITETTA SATEELLE
TAI KOSTEUDELLE. TÄSTÄ VOI SEURAUKSENA OLLA
TULIPALO TAI SÄHKÖISKU.
HUOMIO: Laitetta ei saa altistaa vedelle
(tippuvalle tai roiskuvalle), eikä laitteen päälle saa
asettaa esineitä, joiden sisällä on nestettä, kuten
kukkamaljakoita.
VAROITUS: Älä asenna tätä laitetta umpinaiseen
tilaan, esimerkiksi kirjahyllyyn tai vastaavaan.
HUOMAUTUS: Älä käytä korkeajännitetuotteita
tämän tuotteen läheisyydessä. (esim. Sähköinen
kärpäslätkä) Tämä tuote voi vaurioitua sähköiskusta.
HUOMAUTUS: Avotulta, esimerkiksi kynttilöitä ei saa
laittaa laitteen päälle.
HUOMIO: Älä peitä mitään ilmanvaihtoaukkoja.
Asenna laite valmistajan ohjeiden mukaisesti.
Laitteen kotelossa olevat raot ja aukot on tarkoitettu
laitteen ilmanvaihtoa varten, varmistamaan laitteen
luotettava toiminta sekä suojaamaan laitetta
ylikuumenemiselta. Aukkojen ilmavirtausta ei saa
estää asettamalla laitetta sängylle, sohvalle, matolle
tai muulle vastaavalle pinnalle. Tämä tuote ei sovellu
uppoasennukseen, kuten kirjahyllyyn tai telineeseen,
ellei riittävää tuuletusta järjestetä ja asennusta
suoriteta valmistajan ohjeiden mukaisesti.

Aloitus
Malleille joissa sovitin

Useimmat laitteet on suositeltavaa yhdistää omaan
virtapiiriinsä;

Käytä tämän laitteen kanssa vain toimitettua
sovitinta. Älä käytä toisen kaitteen tai valmistajan
virtalähdettä. Toisen virtajohdon tai virtalähteen
käyttö voi vaurioittaa laitetta ja poistaa takuun
voimassaolon.

Tällaiseen virtapiiriin ei yhdistetä muita laitteita eikä
jatkojohtoja. Katso lisätietoja käyttöoppaasta. Älä
ylikuormita seinäpistorasioita. Ylikuormitetut, irralliset
tai vahingoittuneet pistorasiat ja jatkojohdot sekä
vahingoittuneet eristeet ovat vaarallisia. Mikä tahansa
näistä voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon. Tarkista
laitteen sähköjohto säännöllisesti. Jos siinä näkyy
vaurioita tai kulumista, irrota laite pistorasiasta. Älä
käytä laitetta, ennen kuin valtuutettu huoltoteknikko
on vaihtanut johdon. Suojaa virtajohtoa fyysiseltä ja
mekaaniselta rasitukselta siten, ettei sen yli kävellä,
se ei ole puristuksissa pistokkeen, muuntajan tai
laitteen virtajohdon kiinnityspisteen läheisyydessä.
Kiinnitä erityistä huomiota pistokkeisiin, pistorasioihin
ja paikkaan, jossa johto lähtee laitteesta. Laite
kytketään irti virransyötöstä virtapistokkeesta.
Virtapistokkeeseen on päästävä helposti käsiksi
hätätilanteessa.
HUOMAUTUS: Turvallisuusmerkintöjen tiedot sekä
tuotetunnus ja syöttöjännite löytyvät pääkilvestä
tuotteen pohjassa tai muilla pinnoilla.

Tämä laite on varustettu irrotettavalla paristolla tai
akulla.
Pariston tai akun turvallinen poisto laitteesta:
Irrota paristo tai akku päinvastaisessa järjestyksessä
asennukseen nähden. Estääksesi ympäristöhaitat
tai vaaran ihmisten tai eläinten terveydelle, on
käytetty paristo tai akku vietävä sopivaan säiliöön
määritetyissä keräyspisteissä. Älä hävitä käytettyä
paristoa tai akkua kotitalousjätteen tai muun
sekajätteen mukana. Käytä paikallisia, maksuttomia
paristojen ja akkujen kierrätysjärjestelmää. Älä altista
paristoja kovalle kuumuudelle, kuten auringonvalolle,
avotulelle tai vastaavalle.
HUOMIO kun tuotetta käytetään ympäristössä
alhaisella kosteudella
yy Se voi muodostaa staattista sähköä ympäristöissä alhaisella kosteudella.
yy Suosittelemme tuotteen käyttämistä, kun olet
koskettanut johonkin sähköä johtavaan metalliesineeseen.

1
Aloitus

Virtajohtoa koskeva VAROITUS
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Symbolit

~
1

0

Tarkoittaa vaihtovirtaa(AC).
Tarkoittaa tasavirtaa(DC).

Aloitus

Tarkoittaa luokan II laitetta.
1

Tarkoittaa valmiustilaa.

!

Tarkoittaa “PÄÄLLÄ” (virta).
Tarkoittaa vaarallista jännitettä.

Avoimen lähdekoodin ohjelmiston
ilmoitustiedot
Voit hankkia tämän tuotteen sisältämän lähdekoodin
GPL-, LGPL-, MPL- ja muiden avoimen lähdekoodin
käyttöoikeuksien perusteella osoitteesta http://
opensource.lge.com.
Lähdekoodin lisäksi voit ladata kaikki mainitut
käyttöoikeusehdot, takuun vastuuvapauslausekkeet
ja tekijänoikeusilmoitukset.
LG Electronics toimittaa avoimen lähdekoodin
myös CD-levyllä. Tästä palvelusta veloitetaan vain
toimituskustannukset, eli tietovälineen hinta ja
toimituskulut. Pyynnön voi tehdä sähköpostitse
osoitteeseen opensource@lge.com. Tarjous on
voimassa kolme (3) vuotta tuotteen ostopäivästä.
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Ainutlaatuiset
toiminnot

Esittely

Automaattinen sammutus

,,Huomio

1
Aloitus

Tämä laite sammuttaa itsensä automaattisesti
säästääkseen virrankulutusta.

LG Sound Sync
Ohjaa laitteen äänenvoimakkuutta LG Sound Sync –
ominaisuudella varustetun LG TV:n kaukosäätimellä.

BLUETOOTH®
Kuuntele Bluetooth-laitteeseesi tallennettua
musiikkia.

Tässä oppaassa käytetyt
symbolit
Kuvaa tärkeitä tietoja ja käyttöominaisuuksia.

>>Varoitus
Kuvaa varoituksia, jotka estävät mahdolliset vahingot
väärinkäytöstä johtuen.

Aloitus

Kaukosäädin

7

• • • • • • • • • • • • • • a•  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •
1 (Virta) : Kytkee laitteen PÄÄLLE tai POIS.
F : Valitse toiminnon ja tulolähteen.
Tulolähde / Toiminto
ARC
Optinen
LG Sound Sync (Optinen)

Näyttö

1

OPT/HDMI ARC.

Aloitus

Bluetooth

BT

LG Sound Sync (Langaton)

LG TV

HDMI IN

HDMI

SOUND EFFECT : Valitsee äänitehostetilan.
VOL o/p : Säätää kaiuttimen äänenvoimakkuutta.
(Yötila) : Kytkee yötilan päälle tai pois.
(Mykistä) : Mykistää äänen.
: Säätää bassokaiuttimen, diskantin tai basson tasoa
(Sivu 32)
• • • • • • • • • • • • • • b•  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

Akun vaihto

C/V (Ohita) : Siirtää nopeasti eteen- tai
taaksepäin. (Vain Bluetooth-tila)
dM (Toisto/tauko) : Käynnistää toiston. / Keskeyttää
toiston. (Vain Bluetooth-tila)
REAR LEVEL o/p : Säädä toisioyksikön takatasoa
REAR-käyttötilassa.
SURROUND: Kytkee surround-toiminnon päälle tai
pois. (Sivu 33.)
AUTO VOL : Kytkee AUTOMAATTINEN
ÄÄNENVOIMAKKUUS -tilan päälle tai pois.

Avaa kaukosäätimen pohjassa olevan paristokotelon
kansi ja aseta paristo navat ja oikein päin.

AV SYNC :
- Synkronoi äänen ja kuvan.
- TV:n hallitseminen Kaukosäätimellä. (Sivu 24.)
AUTO POWER :
- Kytkee päälle/pois päältä AUTOMAATTINEN VIRTA
toiminnon. (Sivu 25.)
- Kytkee Bluetooth-liitännän lukitustoiminnon päälle
tai pois. (Sivu 28.)
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Etu-/sivupaneeli
1
Aloitus
Ensiöyksikkö
Ao/p (Äänenvoimakkuus) : Säätää
äänenvoimakkuuden tasoa.
F (Toiminto)
Valitsee toiminnon ja ohjelmalähteen.
1 (Valmiustila)
B T (Toisto/tauko):
- Käynnistää tai keskeyttää toiston Bluetoothtoiminnossa. (SOUND BAR tai REAR -käyttötila)
- Käynnistää tai keskeyttää toisioyksikön toiston.
(PORTABLE-käyttötila)

Toisioyksikkö

j:
- Paina valitaksesi Bluetooth-toiminnon.
(SOUND BAR tai REAR -käyttötila)
- Lisää toinen Bluetooth-laite pitämällä
painiketta painettuna. (PORTABLE-käyttötila)
o/p (Äänenvoimakkuus) : Säätää
äänenvoimakkuuden tasoa.
C LED-merkkivalo (Yhteyden LED)
D Näyttöruutu

Takapaneeli

Ensiöyksikkö

A OPTICAL IN : Optinen tuloliitin

Toisioyksikkö

D DC IN : AC-sovittimen tulo

USB (SERVICE ONLY) : S/W latausliitin

USB (SERVICE ONLY) : S/W latausliitin

DC IN : AC-sovittimen tulo

PAIRING : Liittää ensiö- ja toisioyksiköön. (Vain
REAR, SOUND BAR -käyttötila)

B HDMI IN / OUT (TV ARC) : HDMI tulo / lähtö.
C Käyttötilakytkin: Valitsee käyttötilan.

E Akun LED:
F Ruuvinreikä :
- Käytettävä ruuvi: M4 x 8
- Käytä yleiskannattimen asennukseen.
- Käytä 3 mm tai ohuempaa kannatinta.

Aloitus

Laitteen sijoittaminen
Voit käyttää eri käyttötiloja käyttötilakytkimellä.
Valitse yksi seuraavista tiloista.

Ensiö- ja toisioyksikkö toistaa FRONT L/R (Vasen/
oikea) kaiuttimena, kuten äänipalkki.
Kun AC-sovitin irrotetaan toisioyksiköstä, äänentasoa
voidaan alentaa.
Ensiöyksikkö

,,Huomio

Jos liitäntä epäonnistuu tai irtoaa, LEDmerkkivalo muuttuu punaiseksi.

1

REAR käyttötila (4.1 ch)
Ensiöyksikkö toistaa etukaiuttimena ja toisioyksikkö
toistaa taka-surround-kaiuttimena.
Kun AC-sovitin irrotetaan toisioyksiköstä, äänentasoa
voidaan alentaa.

Toisioyksikkö
Ensiöyksikkö

Bassokaiutin
Bassokaiutin

Toisioyksikkö

1. Käynnistä ensiöyksikkö painamalla 1.
1. Käynnistä ensiöyksikkö painamalla 1.

2. Kytke toisioyksikkö päälle kytkemällä
käyttötilakytkimen asentoon SOUND BAR.
2. Kytke toisioyksikkö päälle kytkemällä
käyttötilakytkimen asentoon REAR.

3. Toisioyksikön LED-merkkivalo vilkkuu valkoisena.
Kun tämä yksikkö on liitetty, SOUND BAR ilmestyy
ensiöyksikön näyttöön ja toisioyksikön LEDmerkkivalo muuttuu valkoiseksi.

3. Toisioyksikön LED-merkkivalo vilkkuu valkoisena.
Kun tämä yksikkö on liitetty, REAR ilmestyy
ensiöyksikön näyttöön ja toisioyksikön LEDmerkkivalo muuttuu valkoiseksi.

Aloitus

SOUND BAR -käyttötila (2.1 ch)
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,,Huomio

Jos liitäntä epäonnistuu tai irtoaa, LEDmerkkivalo muuttuu punaiseksi.

OFF käyttötila (2.1 ch)
Ensiöyksikkö toistaa yksin ilman toisioyksikköä.

1
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PORTABLE käyttötila
Voit toistaa toisioyksiköstä ilman ensiöyksikköä.
Ensiö- ja toisioyksikkö toistaa erikseen jokaisella
liitetyllä laitteella.
-- Toisioyksikkö: Stereo
Kytke toisioyksikkö päälle kytkemällä
käyttötilakytkimen asentoon OFF.

Toisioyksikkö

Kytke toisioyksikkö päälle kytkemällä
käyttötilakytkimen asentoon PORTABLE.

Lisätietoja Bluetooth-liitännästä on sivulla 27.

,,Huomio

Kun toisioyksikkö on PORTABLE-käyttötilassa,
ensiöyksikkö toimii erikseen 2.1 ch äänipalkkina.

Ensiöyksikkö

Aloitus 11

Yksikön asennus
jalustaan

Sijoita sivupaneeli painike ylöspäin.

1
Aloitus

Voit asentaa ensiö- ja toisioyksikön jalustalle.
Suosittelemme jalustan käyttämistä vain SOUND
BAR-käyttötilassa.

Valmistelu

>>Varoitus

Yksikkö
Jalusta

Ole varovainen, ettei
kaiutin putoa alas. Muussa
tapauksessa se voi johtaa
kaiuttimen toimintahäiriöön,
henkilövammaan ja/tai
omaisuusvahinkoihin.

12 Liitäntä

Johtojen järjestäminen
Voit järjestää kaapeli nippusiteillä.
1. Sido kaapelit yhteen nippusiteillä alapuolella
osoitetulla tavalla.
2. Kiristä nippusiteet.

2

Laitteen lataus
(Vain Toisioyksikkö)
AC-sovittimen liittäminen
Toisioyksikkö käyttää sisäänrakennettua akkua. Ennen
käyttöä, lataa akku liittämällä se AC-sovittimeen.
1. Kytke AC-virtajohto AC-sovittimeen.

Liitäntä

2. Liitä AC-sovittimen johto DC IN sovitinliitäntään.
3. Kytke AC-virtajohto AC-pistorasiaan.

AC-sovittimen
kytkeminen
Liitä kaiutin toimitetulla AC-sovittimella
virtalähteeseen.
1. Kytke AC-virtajohto AC-sovittimeen.
2. Liitä AC-sovittimen johto DC IN sovitinliitäntään.
3. Kytke AC-virtajohto AC-pistorasiaan.

,,Huomaa

Käytä vain tämän laitteen mukana toimitettavaa
verkkovirtajohtoa. Älä käytä virtajohtoa muusta
laitteesta tai muulta toimittajalta. Minkään
muun virtajohdon tai virtalähteen käyttäminen
voi aiheuttaa vahingon laitteelle ja mitätöidä
takuun.

Jos akku on ladattu täyteen lataustilassa,
muuttuu LED-merkkivalo punaisesta vihreäksi.
LED sammuu 15 sekunnin kuluttua.

Liitäntä 13
Green tarkistus
Latauksen tilan

Kun AC-sovitin on liitetty, akun lataus aloitetaan. Voit
tarkastaa lataustilan
akun LED-merkkivalosta
Red
toisioyksikössä.

Toisioyksikön LED-merkkivalo
Voit tarkastaa ensiö- ja toisioyksikön liitäntätilan
toisioyksikön LED-merkkivalosta.

LED

Kuvaus

Green
Green
Vihreä

Akku ladattu täyteen. Akun LEDmerkkivalo muuttuu vihreäksi ja
sammuu 15 sekunnin kuluttua.
Akku latautuu.

LEDWhite
merkkivalo

White
Valkoinen
(Blink)
(Vilkkuu)

,,Huomio

yy Käyttöaika n. 4 tuntia. (Perustuu täyteen
ladattuun akkuun ja jatkuvaan toistoon 50 %
äänenvoimakkuudella).
Se voi riippua akun tilasta ja
käyttöolosuhteista.
yy Jos kuuntelet musiikkia latauksen aikana,
kestää lataus kauemmin.

Akun tilan tarkistaminen Green
Jos virta on kytketty päälle, voit tarkistaa latausti-lan
painamalla sivupainiketta toisioyksikössä.
Akun
LED näytetään 15 sekuntia, jonka jälkeen Red
se sammuu.
Akun LED-valo vaihtuu riippuen akun lataustiRed
lasta.

Green

Red
White
Valkoinen

Red
White
Punainen

Tila

Liittämisen yrittäminen.

Liitäntä on valmis.
Toisioyksikkö on valmiustilassa tai
liitäntä epä-onnistui.

(Blink)

Ensiö- ja toisioyksikön liittäminen
1. LiitäRed
virtajohto ensiöyksikköön ja liitä virtajohto
pistorasiaan.
2. Käynnistä ensiöyksikkö painamalla 1.

Green

LED

Green
Green
Green
Vihreä
Amber
Amber
Kellanruskea
Amber

Red
Punainen
Blinking
vilkkuminen
Red
Blinking
Red
Blinking
Turned
Off
Turned
Off
Turned
Off

Tila
Akun LED syttyy
vihreänä.
Akun LED syttyy
keltaisena.
Akun LED
vilkkuu
punaisena.
Akun LED
sammuu.

Tila

70 %
70 %
10
10
70 %
10
%
0%
10
70
%
0%
10
%
10
%
0%
10
%
0%

3. Kytke toisioyksikkö päälle kytkemällä
käyttötilakytkimen asentoon REAR tai SOUND
BAR.

2
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Red
Punainen
Red

Toisioyksikön liitäntä

14 Liitäntä
4. Ensiöyksikkö ja toisioyksikkö yhdistetään
automaattisesti.
-- Kun tämä yksikkö on liitetty, SOUND BAR tai
REAR ilmestyy ensiöyksikön näyttöön.
-- Valkoinen LED toisioyksikön etuosassa syttyy.

,,Huomio

2

Jos liitäntä epäonnistuu tai irtoaa, LEDmerkkivalo muuttuu punaiseksi.

Liitäntä

Toisioyksikön laiteparin
muodostaminen manuaalisesti
Jos laiteparin muodostaminen toimii epätavallisesti
tarkasta, palaako toisioyksikössä punainen LED-valo
ja kuuluuko siitä ääntä. Ratkaise ongelma seuraavasti.
1. Kytke ensiöyksikkö pois päältä.

,,Huomio

yy Kestää muutaman sekunnin (ja voi kestää
kau-emminkin), jotta ensiö- ja toisioyksikkö
muodos-tavat yhteyden toisiinsa ja ääni
kuuluu.
yy Mitä lähempänä ensiö- ja toisioyksikkö ovat,
sen parempi äänenlaatu. Suosittelemme
ensiö- ja toisioyksikön asentamista
mahdollisimman lä-helle toisia ja seuraavien
tilanteiden välttämisek-si.
-- Este ensiö- ja toisioyksikön välillä.
-- Toinen laite käyttää samaa taajuutta
langattoman yhteyden kanssa, kuten
lääketieteen laite, mikro-aaltouuni tai
langaton LAN-laite.
-- Pidä ensiö- ja toisioyksikkö vähintään
1 metrin etäisyydellä laitteista (esim.
langaton reititin, mikroaaltouuni jne.)
häiriöiden välttämiseksi.

2. Paina PAIRING-painiketta toisioyksikön
takaosassa.
>1m

-- Valkoinen LED toisioyksikön etuosassa vilkkuu.
3. Kytke ensiöyksikkö päälle.
4. Laitepari on muodostettu.
-- Valkoinen LED toisioyksikön etuosassa syttyy.

Liitäntä 15

Langaton
alikaiutinyhteys
Langattoman bassokaiuttimen LEDmerkkivalo
LEDGreen
merkkivalo

Parinmuodostaminen manuaalisesti
Jos yhteyttä ei ole muodostettu, bassokaiuttimessa
palaa punainen LED-valo eikä siitä tule ääntä.
Ratkaise ongelma seuraavasti.
1. Paina Pairing-painiketta langattoman
bassokaiuttimen takaosassa.

2

Tila

Liittämisen yrittäminen.

Green
Green
Red
(Blink)
Vihreä

Liitäntä on valmis.

Liitäntä

Green
Green
Vihreä
(Blink)

(Vilkkuu)

Red
Green
Punainen

2. Kytke ensiöyksikkö päälle.
Langaton alikaiutin on lepotilassa
tai yhteys on vikatilassa.

(Blink)

Pois päältä (ei
merkkivaloa)

-- Vihreä LED langattoman bassokaiuttimen
takana vilkkuu nopeasti.

Langattoman bassokaiuttimen
virtajohto on irrotettu.

Red

Langattoman bassokaiuttimen
asettaminen ensimmäisen kerran
1. Liitä virtajohto bassokaiuttimeen ja liitä virtajohto
pistorasiaan.
2. Kytke ensiöyksikkö päälle. Äänipalkki ja langaton
bassokaiutin yhdistetään automaattisesti.
-- Vihreä LED langattoman bassokaiuttimen
takana syttyy.

3. Laitepari on muodostettu.
-- Vihreä LED langattoman bassokaiuttimen
takana syttyy.

16 Liitäntä

,,Huomio

yy Kestää muutaman sekunnin (ja voi kestää
kau-emminkin), jotta ensiöyksikkö ja
bassokaiutin muodostavat yhteyden toisiinsa
ja ääni kuuluu.

2

yy Mitä lähempänä ensiöyksikkö ja bassokaiutin
ovat, sen parempi äänenlaatu. Suosittelemme
ensiöyksikön ja bassokaiutin asentamista
mah-dollisimman lähelle toisia ja seuraavien
tilantei-den välttämiseksi.

Asennetaan äänipalkkia
Voit kuunnella ääntä liittämällä yksikön toiseen
laitteeseen: televisio, Blu-Ray, levysoitin, DVD-soitin,
jne.
Aseta laite television eteen ja liitä se mihin laitteeseen
haluat. (Katso sivut 17 - 23.)

Liitäntä

-- Este ensiöyksikön ja bassokaiuttimen
välillä.
-- Toinen laite käyttää samaa taajuutta
langattoman yhteyden kanssa, kuten
lääketieteen laite, mikro-aaltouuni tai
langaton LAN-laite.
-- Pidä äänipalkki ja bassokaiutin vähintään
1 met-rin etäisyydellä laitteista (esim.
langaton reititin, mikroaaltouuni jne.)
häiriöiden välttämiseksi.
>1m

>>Varoitus

yy Saadaksesi aikaan parhaan mahdollisen
tuloksen langattomalla yhteydellä kuten
Bluetooth tai langaton alikaiutin, älä asenna
yksikköä metalliselle kalustolle koska langaton
yhteys viestii moduulin välityksellä joka on
asennettu yksikön pohjaan.
yy Varo naarmuttamasta laitteen/subwooferin
pintaa asennuksen tai siirtämisen yhteydessä.

Liitäntä 17

Ferriittisydämen
liittäminen

Liittäminen TV:hen
(Ensiöyksikkö)

Ferriittisydäntä ei ehkä toimiteta, jokaisen maan
sääntöjen mukaan.

Liitä tämä laite ja television optisella digitaalisella
kaapelilla tai HDMI-kaapelia ottaen huomioon TV:n
ominaisuuksien mukaan.

Ferriittisydämen liittäminen ACsovittimen johtoon

1. Liitä OPT. IN liitin laitteen takaa television
OPTICAL OUT liittimeen käyttämällä valokaapelia.

1. Vedä ferriittisydämen pidätintä [a] sen
avaamiseksi.
2. Kierrä AC-sovittimen johto ferriittisydämen
ympärille kerran.

Ensiöyksikkö

3. Sulje ferriittisydän kunnes se lukittuu.

Valokaapeli
2. Valitse tulolähteeksi OPT/HDMI ARC painamalla F
kaukosäätimessä tai laitteessa toistuvasti.
Näet "OPT" näyttöikkunassa, jos liität normaalisti
yksikön ja TV:n.

,,Huomio
Liitä ferriittisydämen ympärille kierretty ACsovitin toissijaiseen yksikköön

2
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Ferriittisydän on kiinnitettävä sähköhäiriöiden
rajoittamiseksi tai poistamiseksi.

Käytä valokaapelia

18 Liitäntä

,,Huomio

LG Sound Sync

yy Varmista ennen optisen kaapelin liitäntää, että
suoja on poistettu kaapelista, jos sellainen on
olemassa.

2

yy Voit kuunnella television ääntä tämän laitteen
kaiuttimien kautta. Mutta joissakin TVmalleissa on ehkä valittava ulkoiset kaiuttimet
-tila TV:n valikosta. (Katso lisätietoja television
käyttöoppaasta.)

Liitäntä

yy Aseta TV-äänen ulostulo kuunnellaksesi ääntä
tämän yksikön välityksellä :
TV-asetukset valikko [ [Ääni] [ [TV-äänen
ulostulo] [ [Ulkoinen kaiutin (Optinen)]
yy TV-asetusten valikon yksityiskohdat saattavat
vaihdella riippuen TV:si valmistajasta tai
mallista.
yy Jos tämä yksikkö liitetään OPTICAL ja ARC
-liitännällä samanaikaisesti ARC-signaalilla on
korkeampi prioriteetti.

Voit hallita tämän laitteen joitakin toimintoja LG
Sound Sync –ominaisuudella varustetun TV:n
kaukosäätimellä. Laite on yhteensopiva LG Sound
Sync -toimintoa tukevan LG TV:n kanssa. Varmistu
että TV:ssäsi on LG Sound Sync –logo.
Ominaisuudet joita voidaan ohjata LG TV:n
kaukosäätimella : äänenvoimakkuus ylös/alas,
mykistys
Katso TV:n ohjekirjaa saadaksesi lisätietoja LG Sound
Sync –toiminnosta.
Tee joku seuraavista liitännöistä, riippuen laitteistosi
ominaisuuksista.

,,Huomio

yy Voit myös käyttää laitteen kaukosäädintä
käyttäessäsi LG Sound Sync –toimintoa. Jos
käytät TV:n kaukosäädintä uudelleen, laite
synkronoi itsensä TV:n kanssa.
yy Jos yhteys epäonnistuu, varmista TV:n tila ja
sammuta se.
yy Varmistu laitteen ja yhteyden tilasta
allaolevissa tapauksissa kun käytät LG Sound
Sync –toimintoa.
-- Laite on kytketty pois päältä.
-- Laitteen tilaa muutetaan.
-- Optisen kaapelin irrottaminen.
-- Langaton yhteys ei toimi häiriön tai
etäisyyden vuoksi.
yy Tämän laitteen sammuttamiseen vaadittava
aika vaihtelee TV:n mukaan, kun asetat AUTO
POWER.
yy TV:n asetusvalikon yksityiskohdat saattavat
vaihdella riippuen TV:si mallista.

Liitäntä 19

Langallinen yhteys

Langaton yhteys

1. Liitä LG TV laitteeseen optisella kaapelilla.

1. Kytke yksikkö päälle painamalla 1
kaukosäätimessä tai yksikössä.
2. Aseta tulolähteeksi LG TV painamalla F
kaukosäätimessä tai laitteessa toistuvasti.

Ensiöyksikkö

2. Aseta TV-äänen ulostulo kuunnellaksesi ääntä
tämän yksikön välityksellä :
TV-asetukset valikko [ [Ääni] [ [TV-äänen
ulostulo] [ [LG Sound Sync (Optinen)]
3. Kytke yksikkö päälle painamalla 1
kaukosäätimessä tai yksikössä.
4. Valitse tulolähteeksi OPT/HDMI ARC painamalla F
kaukosäätimessä tai laitteessa toistuvasti.
Voit nähdä “LGOPT” viestin näyttöruudussa jos
laite on yhdistetty normaalisti TV:seen.

“PAIRED” ilmestyy näyttöruutuun noin 3 sekunnin
ajaksi jonka jälkeen voit nähdä “LG TV” viestin
näyttöruudussa jos laite in yhdistetty normaalisti
TV:seen.

,,Huomio

Jos sammutit yksikön suoraan painamalla
1 kaukosäätimessä tai yksikössä. LG Sound
Sync (langaton) kytketään irti. Toiminnon
käyttämiseksi uudelleen, on TV ja yksikkö
liitettävä uudelleen.

2
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Valokaapeli

3. Aseta TV-äänen ulostulo kuunnellaksesi ääntä
tämän yksikön välityksellä :
TV-asetukset valikko [ [Ääni] [ [TV-äänen
ulostulo] [ [LG Sound Sync (Langaton)]
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Tämän laitteen ja television
yhdistäminen HDMI-kaapelilla
Jos kytket tämän laitteen ja television, joka tukee
HDMI- CEC:tä ja ARC:tä (Audio Return Channel), voit
nauttia TV-äänestä kaiuttimista kytkemättä optista
kaapelia. Katso TV:n käyttöohje, kun valitset sen
HDMI CEC/ARC -toiminnon.

2

1. Liitä HDMI OUT (TV ARC) -liitin laitteen takana
TV:n ARC-liittimeen HDMI-kaapelilla.

,,Huomio

yy Voit kuunnella television ääntä tämän laitteen
kaiuttimien kautta. Mutta joissakin TVmalleissa on ehkä valittava ulkoiset kaiuttimet
-tila TV:n valikosta. (Katso lisätietoja television
käyttöoppaasta.)
yy Aseta TV-äänen ulostulo kuunnellaksesi ääntä
tämän yksikön välityksellä :
TV-asetukset valikko [ [Ääni] [ [TV-äänen
ulostulo] [ [Ulkoinen kaiutin (HDMI ARC)]

Liitäntä

yy Riippuen LG TV -mallista, on SIMPLINK
-toiminto LG TV:ssä ehkä kytkettävä päälle.
yy TV-asetusten valikon yksityiskohdat saattavat
vaihdella riippuen TV:si valmistajasta tai
mallista.

Ensiöyksikkö

HDMI
-kaapeli

2. Valitse tulolähteeksi OPT/HDMI ARC painamalla F
kaukosäätimessä tai laitteessa toistuvasti.
Näet "ARC" näyttöikkunassa, jos liität normaalisti
yksikön ja TV:n.

yy Kun palaat ARC-toiminnosta toiseen
toimintoon, on tulolähteeksi valittava OPT/
HDMI ARC. Yksikkö vaihtaa sitten ARCtoimintoon automaattisesti.
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ARC (Audio Return Channel) toiminto

HDMI lisätietoja

ARC toiminto mahdollistaa HDMI-liitettävän
television lähettää audiovirtaa HDMI OUT laitteesta.

yy Liittäessäsi yhteensopivaa HDMI tai DVI –laitetta
varmista että:

Käytä tätä toimintoa :
-- TV:n täytyy tukea HDMI-CEC ja ARC-toimintoja
ja HDMI-CEC ja ARC täytyy olla asetettuna päälle
(asento ON).

-- Sinun on käytettävä HDMI-kaapelia (Tyyppi A,
erittäin nopea HDMI™-kaapeli ja Ethernet).
-- Kytke HDMI OUT laitteeseen HDMI IN televisiossa,
joka tukee ARC-toimintoa käyttäen HDMIkaapelia.
-- Voit liittää vain yhden äänipalkin ARCyhteensopivaan televisioon.

Mikä on SIMPLINK?

Joitakin tämän laitteen toimintoja ohjataan TV:n
kaukosäätimellä, kun tämä laite ja LG TV, jossa on
SIMPLINK, liitetään toisiinsa HDMI-liitännällä.
LG TV:n kaukosäätimellä ohjattavia toimintoja: Virta
päällä/pois päältä ja äänenvoimakkuus ylös/alas,
mykistys jne.
Katso TV:n käyttöoppaasta yksityiskohdat SIMPLINKtoiminnosta.
LG TV, jossa on SIMPLINK-toiminto, on merkitty yllä
kuvatulla logolla.

,,Huomio

yy Laitteen tilasta riippuen jotkut SIMPLINK
toiminnot ovat aiotusta poikkeavia tai eivät
toimi.
yy Riippuen TV:stä tai soittimesta joka on
yhdistettynä tähän yksikköön, SIMPLINKtoiminto saattaa erota käyttötarkoituksensa
osalta.

-Liitetyn laitteen videotulo asetetaan tälle
laitteelle sopivaksi.

2

-Liitetty laite on yhteensopiva 720 x 576p (tai
480p), 1280 x 720p, 1920 x 1080i tai 1920 x
1080p videotulo.

Liitäntä

-- HDMI-CEC ja ARC asetusmenetelmä voi poiketa
TV:stä johtuen. Katso lisätietoja ARC-toiminnosta
TV:n käyttöohjeesta.

-Kokeile HDMI/DVI -laitteen ja tämän soittimen
kytkemistä pois päältä. Kytke sitten virta HDMI/
DVI –laitteeseen, odota noin 30 sekuntia, ja
kytke tämä soitin päälle.

yy Kaikki HDCP-yhteensopivat HDMI tai DVI –laitteet
eivät toimi tämän soittimen kanssa.
-Kuva ei näy asianmukaisesti ei-HDCP-laitteella.

,,Huomio

yy Jos liitetty HDMI-laite ei hyväksy soittimen
äänilähtöä, voi HDMI-laitteen ääni vääristyä
tai ei kuulu lainkaan.
yy Resoluution muuttaminen jos yhteys on jo
suoritettu voi aiheuttaa käyttöhäiriöitä. Voit
ratkaista ongelman sammuttamalla soittimen
ja kytkemällä sen takaisin päälle.
yy Jos HDMI-liitäntää yhdessä HDCP:n kanssa ei
ole vahvistettu, TV-näyttö muuttuu mustaksi.
Tässä tilanteessa, tarkasta HDMI-liitäntä tai
irrota HDMI-kaapeli.
yy Mikäli näytöllä on kohinaa tai viivoja, tarkasta
HDMI-kaapeli (pituus on normaalisti rajoitettu
4.5 m(15 ft.)).
yy Et voi vaihtaa videotarkkuutta HDMI
IN -tilassa. Muuta liitetyn komponentin
videoresoluutio.
yy Jos videon tulosignaali on epänormaali
tietokoneesi ollessa liitettynä HDMI TULO
liitäntään, muuta tietokoneesi resoluutio
asetukselle 576p (tai 480p), 720p, 1080i tai
1080p.

22 Liitäntä

HDMI-kaapelin muistilista
Jotkut HDMI-kaapelit eivät tue ARC-toimintoa, mikä
voi aiheuttaa ääniongelmia.
Jos liität tämän laitteen ja TV:n, eikä ääni kuulu tai
ääni katkeilee ja esiintyy kohinaa, ongelma on HDMIkaapelissa. Siksi ennen tämän laitteen ja television
yhdistämistä tulee varmistaa, että käytössä on nopea
Ethernettiä tukeva tyypin A HDMI™-kaapeli.

2

STANDARD HDMI CABLE WITH ETHERNET

Liitäntä

HIGH SPEED HDMI CABLE
HIGH SPEED HDMI CABLE WITH ETHERNET

(X)
(X)

Lisävarusteiden
liitännät
HDMI-liitäntä
Nauti vain äänestä
Voit kuunnella ääntä liittämästäsi ulkoisesta
laitteesta.

(O)

Yhteys HDMI-kaapelilla
Televisiosi tulee tukea uusimpia HDMI-ominaisuuksia
(HDMI CEC1) / ARC (Audio Return Channel)), jotta voit
täysin nauttia live-kanavasta ja audiojärjestelmästä
HDMI-kaapelin kautta. Jos televisiosi ei tue näitä
HDMI-ominaisuuksia, audiojärjestelmä tulisi liittää
OPTISELLA kaapelilla HDMI-kaapelin sijaan, jotta voit
nauttia TV-kanavasi live-äänestä.
1) HDMI CEC (High-Definition Multimedia Interface
Consumer Electronics Control)
Consumer Electronics Control (CEC) on HDMIominaisuus, jonka avulla käyttäjä voi antaa komentoja
ja hallita CEC-yhteensopivia laitteita, jotka on liitetty
HDMI-kaapelilla, ja käyttää vain yhtä kaukosäädint
※ CEC:n kauppanimet ovat SimpLink (LG) , Anynet+
(Samsung), BRAVIA Sync/ Link (Sony), EasyLink
(Philips), EZ-Sync/ VIERA Link (Panasonic), jne..

Ensiöyksikkö

HDMI
-kaapeli

Blu-ray levysoittimeen, DVD soittimeen jne
1. Liitä HDMI IN liitin laitteen takaa HDMI OUT
liittimeen audiolaitteissa, kuten Blu-ray levysoitin
tai DVD-soitin, jne.
2. Aseta tulolähteeksi HDMI painamalla F
kaukosäätimessä tai laitteessa toistuvasti.
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Nauti kummastakin, niin äänestä kuin
kuvasta
Voit nauttia kummastakin, niin äänestä kuin kuvasta,
liittämästäsi ulkoisesta laitteesta.

OPTICAL-tuloliitäntä
Liitä ulkoisen laitteen valokaapelin liitin tai OPTICAL
IN liittimeen.

Ensiöyksikkö

2

Ulkoisen laitteen
digitaalisen optisen
lähdön liittimeen
Ensiöyksikkö

Liitäntä

HDMI
-kaapeli

Optinen
kaapeli

1. Liitä OPTICAL IN liitin laitteen takaa optiseen
lähtöliittimeen televisiossa (tai digitaalisessa
laitteessa).
HDMI
-kaapeli

2. Valitse tulolähteeksi OPT/HDMI ARC painamalla F
kaukosäätimessä tai laitteessa toistuvasti.
Näet "OPT" näyttöikkunassa, jos liität normaalisti
yksikön ja TV:n.

1. Liitä HDMI IN liitin laitteen takaa HDMI OUT
liittimeen audiolaitteessa, kuten Blu-ray levysoitin
tai DVD-soitin, jne.
2. Liitä HDMI OUT (TV ARC)-liitin laitteen takana
TV:n HDMI IN-liittimeen.
3. Aseta tulolähteeksi HDMI painamalla F
kaukosäätimessä tai laitteessa toistuvasti.

,,Huomio

yy Ääni- ja videosignaalit eivät toimi, kun tämä
laite on sammutettu.
yy HDMI OUT (TV ARC) -liitin on TV:n liitäntä.
Vaikka monikanavaääni tuotetaan laitteeseen
HDMI-kaapelin kautta, laite voi tuottaa vain
PCM 2 kanavan TV:seen.

,,Huomio

Varmista ennen optisen kaapelin liitäntää, että
suoja on poistettu kaapelista, jos sellainen on
olemassa.
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Muut toiminnot
AV Sync
Kun äänisignaaleja vastaanotetaan televisiosta, ääni
ja kuva eivät välttämättä siirry yhtä aikaa. Voit tässä
tapauksessa säätää viiveaikaa tällä toiminnolla.
1. Paina AV SYNC.
2. Selaa viiveaikavaihtoehtoja painikkeilla
C/V Voit asettaa viiveajaksi mitä vain
väliltä 0 - 300 ms.

,,Huomio

3

Voit säätää viiveaikaa 10 ms välein.

TV:n kaukosäätimen käyttö
Voit ohjata tiettyjä liitetyn laitteen toimintoja TV:n
kaukosäätimellä, myös toisten yritysten tuotteissa.
Ohjattavat toiminnot ovat äänenvoimakkuus ylös/
alas ja mykistys.
Pidä AV SYNC painettuna kaukosäätimessä
painettuna n. 2 sekunnin ajan. “ON - TV REMOTE”
tulee esiin, ja voit ohjata laitetta TV:n kaukosäätimellä.
Tämän toiminnon tilan tarkistamiseksi, pidä
AV SYNC-painike painettuna.
Kytke tämä toiminto pois päältä pitämällä
AV SYNC-painiketta painettuna kun “ON - TV
REMOTE” vierii näytöllä.

,,Huomio

Käyttö

yy Tuetut TV-merkit

Äänen hiljentäminen
väliaikaisesti
Paina painiketta
mykistämiseksi.

(Mykistä) laitteen äänen

Voit mykistää laitteesi esim. puhelimeen vastaamisen
ajaksi jolloin näytöllä näkyy mykistysviesti “MUTE”.
Poistaaksesi valinnan, paina (Mykistä) uudelleen
kaukosäätimestä tai muuta äänenvoimakkuutta.

Automaattinen näytön
himmennin
Näyttöikkuna tummenee automaattisesti, jos mitään
painiketta ei paineta 15 sekunnin aikana.
Kun painiketta painetaan, näyttöikkuna kirkastuu.

LG

Panasonic

Philips

Samsung

Sharp

Sony

Toshiba

Vizio

yy Varmista, että TV:n äänen ulostulo on
asetettu tilaan [Ulkoinen kaiutin].
yy Liitetystä laitteesta riippuen tämä toiminto ei
välttämättä toimi hyvin.
yy Tämä toiminto ei koske LG TV:n magickaukosäädintä.
yy Tämä toiminto ei ehkä toimi oikein, kun jotkin
TV:n toiminnot, kuten CEC, SIMPLINK ja LG
Sound Sync on päällä.
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Ilmoitus liittyen Auto Power Off
-toimintoon
Tämä laite sammuttaa itsensä automaattisesti
sähkön säästämiseksi, jos ensiöyksikköä ei ole
kytketty ulkoiseen laitteeseen, eikä käytetty 15
minuuttiin.

Miten langaton verkkoyhteys tai
langaton laite kytketään irti
Aseta AUTOMAATTINEN VIRRAN KYTKENTÄ
PÄÄLLE/POIS -toiminto pois päältä ja sammuta laite.

AUTO POWER päälle/pois
Kun kytket päälle TV:n tai ulkoisen laitteen joka on
yhdistetty tähän yksikköön, tämä yksikkö tunnistaa
sisään tulevan signaalin ja valitsee sopivan toiminnon.
Voit kuulla äänen laitteestasi.
Jos yritä yhdistää Bluetooth -laitteen, tämä
yksikkö kytkeytyy päälle ja yhdistetään Bluetoothlaitteeseen.
Tämä toiminto menee päälle / pois päältä joka kerta,
kun painat AUTO POWER -painiketta.

yy Kun laite on sammutettu AUTO POWER
-toiminnolla, sammuu se automaattisesti, jos
signaalia LG Sound Sync (Optinen/Langaton)
toiminnolla liitetystä TV:stä ei vastaanoteta
signaalia tiettynä aikana.
yy Kun laite on kytketty päälle AUTO POWER
-toiminnolla, sammuu se automaattisesti,
jos signaalia liitetystä ulkoisesta laitteesta ei
vastaanoteta tiettynä aikana.
yy Jos sammutat laitteen suoraan, ei sitä voida
kytkeä päälle automaattisesti AUTO POWER
toiminnolla. Laite voidaan kuitenkin kytkeä
päälle AUTO POWER toiminnolla, kun optinen
signaali vastaanotetaan 5 sekunnin kuluessa.
yy Riippuen kytketystä laitteesta tämä toiminto
ei ehkä toimi.
yy Jos poistat Bluetooth-yhteyden tämän
yksikön osalta, jotkin Bluetooth-laitteet
pyrkivät yhdistämään yksikköön jatkuvasti.
Tästä johtuen yhteyden purkamista
suositellaan ennen yksikön kytkentää pois
päältä.
yy Jos haluat käyttää AUTO POWER, SIMPLINK
täytyy olla poissa päältä. Kestää noin 30
sekuntia kytkeä päälle tai pois päältä
SIMPLINK.
yy Kun laite kytketään päälle ensimmäisen
kerran, Automaattinen virrankatkaisu on
päällä oletuksena.
yy Tämän toiminnon käyttämiseksi, ensiöyksikön
on oltava rekisteröity Bluetooth -laitteiden
laiteparilistalla.
yy Voit asettaa AUTO POWER-toiminnon vain,
kun tämä yksikkö on kytketty päälle.

3
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Tämä yksikkö automaattisesti kytkeytyy päälle
sisääntulon lähteestä : Optinen, LG TV tai Bluetooth.

,,Huomio

26 Käyttö

Automaattinen toiminnon
muutos
Tämä yksikkö tunnistaa tulosignaalit, kuten optinen,
Bluetooth ja LG TV, ja vaihtaa sopivaan toimintoon
automaattisesti.

3

Pika-aloitus:
Yksikkö voi olla valmistilassa alhaisella
virrankulutuksella, jolloin yksikön käynnistämisaika
lyhenee.
Tämän toiminnon käyttämiseksi, paina 1 yksikössä
3 sekuntia, kun se on kytketty päälle.

Optisen signaalin saapuessa

"ON - Q. START" ilmestyy näyttöön.

Kytkiessäsi ulkoisen laitteen joka on yhdistetty tähän
yksikköön optisella kaapelilla, tämä yksikkö vaihtaa
toiminnon optiseksi. Voit kuulla äänen laitteestasi.

"OFF - Q. START" ilmestyy näyttöön.

Pyrkiessäsi yhdistämään BLUETOOTHlaitteen

Käyttö

Pyrkiessäsi yhdistämään Bluetooth-laitteen tähän
yksikköön, Bluetooth-toiminto valitaan. Toista
musiikkiasi Bluetooth-laitteellasi.

LG TV signaalin saapuessa
Kun LG TV, joka on liitetty LG Sound Sync (langaton
yhteys) -toiminnolla kytketään päälle, vaihtaa tämä
laite toiminnoksi LG TV. Kuulet äänen TV:stä.

,,Huomio

yy Vaihtaaksesi optiseen toimintoon, vaatii 5
sekuntia ilman signaalia.
yy Tämä laite ei vaihda toimintoa optiseksi, jos
liitetyn TV:n, Blu-ray levysoittimen, digi-boksin
jne., SIMPLINK on kytketty päälle tai liitetty
CEC-tuettu laite on kytketty päälle.
yy Jos haluat käyttää automaattisen toiminnon
muutosta, SIMPLINK tulee olla kytkettynä
pois päältä. Vie noin 30 sekunttia kytke
SIMPLINK pois päältä.
yy Jos Bluetooth-liitännän lukkotoiminto on
asetettu, Bluetooth-liitäntä on käytettävissä
vain Bluetooth ja LG TV -toiminnossa.
(sivu 28).

Tämän toiminnon sammuttamiseksi, paina 1
yksikössä 3 sekuntia, kun se on kytketty päälle.

,,Huomio

yy Jos pika-aloitustoiminto on asetettu ja ACvirta kytketään laitteeseen vahingossa, esim.
sähkökatkoksen jälkeen, aktivoidaan pikaaloitustoiminto, kun yksikkö kytketään päälle
ja pois kerran.
yy Kun pika-aloitustoiminto on asetettu,
virrankulutus on korkeampi, kuin sen ollessa
pois päältä.
yy Tämä toiminto ei ehkä toimi mallista riippuen.
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BLUETOOTH®teknologian käyttö

BLUETOOTH-laitteisiin
tallennetun musiikin
kuunteleminen (Ensiöyksikkö)

Tietoa BLUETOOTH ista

Ensiöyksikön ja BLUETOOTH-laitteen
parinmuodostaminen

Bluetooth on lyhyiden välimatkojen langaton
viestintätekniikka.
Ääni voi katketa muiden samalla taajuudella toimivien
sähköisten aaltojen aiheuttamien häiriöiden vuoksi
tai, jos yhdistät Bluetooth-laitteita muissa lähellä
olevissa huoneissa.

yy Käytettävissä olevat laitteet: Älypuhelin, MP3soitin, Notebook, jne..
yy Versio: 4.0
yy Koodekki: SBC

BLUETOOTH-profiilit
Langattoman Bluetooth-teknologian käyttö
edellyttää, että laitteet kykenevät tulkitsemaan
tiettyjä profiileita. Tämä laite on yhteensopiva
seuraavien profiilien kanssa.
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

1. Valitse tulolähteeksi BT (Bluetooth) painamalla
F-painiketta toistuvasti.
"BT" "READY" näkyy näytöllä.
2. Suorita parinmuodostus Bluetooth-laitteella. Kun
etsit tätä laitetta Bluetooth-laitteella, luettelo
löydetyistä laitteista saattaa näkyä Bluetoothlaitteen näytöllä sen tyypistä riippuen. Tämä laite
näkyy nimellä “LG SJ7S (XX)”.

,,Huomio

yy XX tarkoittaa kahta viimeistä Bluetoothosoitteen numeroa. Jos laitteesi
Bluetooth-osoite on esimerkiksi
9C:02:98:4A:F7:08, näet
“LG SJ7S (08)” Bluetooth-laitteessasi.
yy Eri Bluetooth-laitteilla on erilainen
parinmuodostustapa. Anna PIN-koodi
(0000) tarvittaessa.

3
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Laitteiden liittäminen langattoman Bluetoothtekniikan avulla ei aiheuta mitään kustannuksia.
Langattomalla Bluetooth-tekniikalla varustetun
matkapuhelimen toimintoja voi käyttää Cascadin
avulla, jos käytetää langatonta Bluetooth-yhteyttä.

Varmista ennen parinmuodostusta, että Bluetoothlaitteen Bluetooth-toiminto on päällä. Lisätietoja
on Bluetooth-laitteen käyttöoppaassa. Kun
parinmuodostus on tehty, sitä ei tarvitse tehdä
uudelleen.
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3. Kun tämä laite on liitetty Bluetooth -laitteeseen,
"PAIRED" laitteen nimi "BT" näkyy näytöllä
järjestyksessä.

,,Huomio

Laitteen nimeä ei näytetä ennen kuin, "_" näkyy
näytöllä.
4. Kuuntele musiikkia.
Toista Bluetooth-laitteelle tallennettu musiikki
Bluetooth-laitteen käyttöoppaan ohjeiden
mukaan.

,,Huomio

3
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yy Kun Bluetooth tekniikkaa käytetään, on
yhteys laitteen ja Bluetooth-laitteen välillä
tehtävä mahdollisimman lyhyeksi ja etäisyys
pidettävä.
Se ei kuitenkaan ehkä toimi oikein alla
kuvatuissa tilanteissa:
-- Este laitteen ja Bluetooth-laitteen välillä.
-- Toinen laite käyttää samaa taajuutta
Bluetooth tekniikan kanssa, kuten
lääketieteen laite, mikroaaltouuni tai
langaton LAN-laite.
yy Liitä Bluetooth-laite tähän laitteeseen kun
käynnistät sen uudestaan.
yy Ääni voi häiriintyä, kun muut sähköaallot
häiritsevät yhteyttä.
yy Parinmuodostus on rajoitettu yhteen
Bluetooth-laitteeseen yksikkö kohden.
Monen laitteen parinmuodostus ei ole tuettu.
yy Laitteesta riippuen et ehkä voi käyttää
Bluetooth-toimintoa.
yy Voit nauttia Bluetooth-toiminnosta
puhelimesta, MP3-soittimesta, kannettavasta
tietokoneesta jne.
yy Mitä pidempi etäisyys laitteen ja Bluetoothlaitteen välillä, sen heikommaksi äänenlaatu
muuttuu.

,,Huomio

yy Bluetooth-yhteys katkeaa jos laite kytketään
pois päältä tai Bluetooth-laite siirretään liian
kauas.
yy Kun Bluetooth-yhteys katkeaa, liitä
Bluetooth-laite takaisin laitteeseen.
yy Kun Bluetooth ei ole yhdistetty,
näyttöikkunassa on teksti "READY".
yy Voit ohjata Bluetooth-laitetta C/V
(Ohita) ja dM (Toisto/tauko) -painikkeilla
kaukosäätimessä.
yy Jos vaihdat toiseen toimintoon Bluetooth
-laitteen liitännän jälkeen, Bluetoothliitäntä kytketään irti. Ja kun palaat
Bluetooth-toimintoon, Bluetooth -liitäntä
muodostetaan automaattisesti.

BLUETOOTH -liitännän lukko
(BT-lukko)-Vain ensiöyksikkö
Voit rajoittaa Bluetooth-liitännäksi vain BT
(Bluetooth) ja LG TV -toiminnoksi estääksesi
tahattoman Bluetooth -liitännän.
Tämän toiminnon sammuttamiseksi, pidä AUTO
POWER painettuna kaukosäätimessä n. 2 sekuntia
BT (Bluetooth) -toiminnossa ja paina sitä uudestaan,
kun “OFF - BT LOCK” vierii näytöllä. Voit sitten
rajoittaa Bluetooth -yhteyttä.
Tämän toiminnon sammuttamiseksi, pidä AUTO
POWER painettuna kaukosäätimessä n. 2 sekuntia
BT (Bluetooth) -toiminnossa ja paina sitä uudestaan,
kun “OFF - BT LOCK” vierii näytöllä.

,,Huomio

Vaikka asetat Bluetooth-liitännän lukon
Päälle, äänipalkki kytkeytyy päälle Auto Power
-toiminnolla. Kytke Auto Power toiminto pois
päältä tämän estämiseksi.
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Bluetooth-laitteisiin tallennetun
musiikin kuunteleminen
(toisioyksikkö)
Toisioyksikön ja BLUETOOTH-laitteen
parinmuodostaminen
1. Kytke toisioyksikkö päälle kytkemällä
käyttötilakytkimen asentoon PORTABLE.
Bluetooth LED SLAVE-yksikössä vilkkuu
valkoisena.

3. Kun laitepari on muodostettu, Bluetooth LED
syttyy valkeana ja äänimerkki kuuluu.

,,Huomio

Jos liitäntä epäonnistuu tai irtoaa, Bluetooth
LED syttyy valkoisena 15 minuutiksi ja vaihtuu
punaiseksi.
4. Kuuntele musiikkia.
Toista Bluetooth-laitteelle tallennettu musiikki
Bluetooth-laitteen käyttöoppaan ohjeiden
mukaan.

2. Suorita parinmuodostus Bluetooth-laitteella.
Haettaessa tätä laitetta Bluetooth-laitteella,
laitelistaus näkyy Bluetooth laitteen näytöllä
riippuen Bluetooth-laitteen tyypistä. Yksikkö
näytetään muodossa “LG SJ7-2ND (XX)”.

,,Huomio

yy XX tarkoittaa kahta viimeistä Bluetoothosoitteen numeroa. Jos laitteesi Bluetoothosoite on esimerkiksi 9C:02:98:4A:F7:08,
näet
“LG SJ7-2ND (08)” Bluetooth-laitteessasi.
yy Eri Bluetooth-laitteilla on erilainen
parinmuodostustapa. Anna PIN-koodi (0000)
tarvittaessa.

yy Bluetooth-yhteyttä TV:llä, tietokoneella tai
käyttö-avaimella ei tueta.

3

yy Kun kytket toisioyksikön päälle tai siirryt
portable-käyttötilaan, toisioyksikkö pyytää
yhteyttä viimeksi liitettyyn Bluetoothlaitteeseen.

Käyttö

,,Huomio

yy Jos haluat liittää toisen Bluetooth-laitteen
ole-massa olevan Bluetooth-laitteen ollessa
liitettynä, pidä j painettuna toisioyksikössä.
Äänimerkki kuuluu ja voit liittää toisen
Bluetooth-laitteen.
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BLUETOOTHsovellusten käyttö
,,Huomio

yy Vain Android OS on saatavilla jotta voidaan
käyttää “Music Flow Bluetooth” -sovellusta
tämän yksikön kanssa.
yy Verkkomaksuja voidaan periä, jos se
asennetaan 3G/4G -verkon kautta.

3

Asenna “Music Flow Bluetooth”
-sovellus “Google Android Market
(Google Play Store)” -sovelluksen
välityksellä
1. Napauta "Google Android Market(Google Play
Store)" -kuvaketta.
2. Hakupalkissa, syötä “Music Flow Bluetooth” ja
hae se.
3. Hakutulosten listassa, etsi ja napsauta “Music
Flow Bluetooth” aloittaaksesi Bluetoothsovelluksen latauksen.

Music Flow Bluetooth -sovelluksesta

4. Napsauta kuvaketta asennuksen osalta.

Music Flow Bluetooth App tuo sarjan uusia
ominaisuuksia yksikköön.

5. Napsauta kuvaketta latauksen osalta.

Käyttö

Nauttiaksesi useammista ominaisuuksista, sinua
suositellaan lataamaan ja asentamaan ilmainen
“Music Flow Bluetooth” -sovellus.

Asenna “Music Flow Bluetooth”
-sovellus BLUETOOTHlaitteeseesi
On kaksi tapaa asentaa “Music Flow Bluetooth”
-sovellus Bluetooth-laitteeseesi.

Asenna “Music Flow Bluetooth”
-sovellus QR-koodin välityksellä
1. Asenna “Music Flow Bluetooth” -sovellus QRkoodin välityksellä. Käytä skannausohjelmistoa
skannataksesi QR-koodin.

2. Napsauta kuvaketta asennuksen osalta.

,,Huomio

yy Varmista että Bluetooth-laitteesi on
yhdistetty Internettiin.
yy Varmista että Bluetooth-laitteesi omaa
skannaus-sovelluksen. Mikäli sinulla ei ole
sovellusta, lataa sellainen “Google Android
Market (Google Play Store)” -sivustolta.
yy Alueesta riippuen, QR-koodi ei ehkä toimi.

,,Huomio

yy Varmista että Bluetooth-laitteesi on
yhdistetty Internettiin.
yy Varmista että Bluetooth-laitteesi on
varustettu “Google Android Market (Google
Play Store) -sovelluksilla”.

Aktivoi BLUETOOTH Music Flow
Bluetooth -sovelluksella
Music Flow Bluetooth-sovellus auttaa sinua
yhdistämään bluetooth-laitteesi tähän yksikköön.
1. Napsauta "Music Flow Bluetooth"sovelluskuvaketta kotisivulla avataksesi
"Music Flow Bluetooth"-sovelluksen ja mene
päävalikkoon.
2. Jos haluat saada lisätietoja käytöstä, näpäytä
[Asetukset] ja [Ohje] -valikkoa.
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,,Huomio

yy “Music Flow Bluetooth” -sovellus tulee
olemaan saatavilla ohjelmistoversiossa
seuraavasti;
-- Android O/S : Ver 2.3.3 (tai myöhempi)
yy Jos käytät "Music Flow Bluetooth"
-etäsovellusta käyttötarkoituksessa, tulee
olemaan joitain eroja "Music Flow Bluetooth"
-etäsovelluksen ja toimitetun kaukosäätimen
välillä. Käytä tarvittaessa toimitettua
kaukosäädintä.
yy Riippuen Bluetooth-laitteesta, "Music Flow
Bluetooth" -etäsovellus ei ehkä toimi.

yy Jos käytät muita sovelluksia tai vaihdat
asetuksia Bluetooth-laitteessasi kun käytät
“Music Flow Bluetooth” -sovellusta, “Music
Flow Bluetooth” -sovellus ei ehkä toimi
normaalisti.
yy Kun “Music Flow Bluetooth” -sovellus ei toimi
normaalisti, tarkista Bluetooth-laitteesi ja
“Music Flow Bluetooth”-yhteyden sovellus ja
yritä sitten yhdistää uudelleen.
yy Riippuen älypuhelimen käyttöjärjestelmästä,
sinulla on joitain eroavaisuuksia “Music Flow
Bluetooth” toiminnassa.
yy Vaikka Bluetooth-liitäntä katkeaa, voit
käyttää “Music Flow Bluetooth” -sovellusta
toiminnon vaihtamiseksi.
yy "Music Flow Bluetooth" -sovelluksen
tarjoamat lisätoiminnot eivät ehkä toimi,
riippuen tämän laitteen ja Bluetooth-laitteen
etäisyydestä ja langattoman yhteyden
olosuhteista.

3
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yy Kun "Music Flow Bluetooth" -sovellus on
yhdistetty, musiikin ulostulo voi tapahtua
laitteestasi. Yritä yhdistämistoimintoa
uudelleen tässä tapauksessa.
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Äänen säätäminen
Ääniefektin asetus

Tämä laite tukee automaattista äänentason säätöä
joka säätää äänenvoimakkuuden automaattisesti.

Laitteessa on useita esiasetettuja surroundäänikenttiä. Voit valita äänikentän painikkeella
SOUND EFFECT.

Kun ääni on liian kova tai matala, paina AUTO VOL
kaukosäätimestä. Näin voit nauttia äänestä sopivalla
voimakkuudella.

Taajuuskorjaimen kohdat voivat vaihdella
äänilähteestä ja -tehosteista riippuen.

Peruuttaaksesi tämän toiminnon, paina painiketta
uudelleen.

Näytössä lukee

3

Säädä äänenvoimakkuuden
tasoa automaattisesti

ASC
(Adaptiivinen
äänenohjaus)

Kuvaus
Analysoi ääniominaisuudet
ja tarjoaa äänen optimoinnin
reaaliajassa.

Käyttö

BASS BLAST

Vahvista diskantti-, bassoja surround-äänitehosteita.

STANDARD

Voit nauttia optimoidusta
äänestä.

CINEMA

Surround-ääni on aidompi ja
elokuvatyyppinen.

,,Huomio

yy Joissakin äänitehostetiloissa ja joillakin
kaiuttimilla ääntä ei kuulu tai se on matala.
Tämä johtuu äänitilasta ja äänilähteestä.
Kyseessä ei ole vika.
yy Voit joutua nollaamaan äänitehostetilan
äänilähteen vaihdon jälkeen. Joskus voit joutua
tekemään sen myös ääniraidan vaihtamisen
jälkeen.
yy Äänitehostejärjestys voi erota riippuen
aluevalinnasta.

Säädä bassokaiutinta/
diskanttia/bassoa
Voit säätää diskanttia, bassoa ja subwooferia
mieltymystesi mukaan.
TRE (Diskantti) /BAS (Basso) : -5 dB - 5 dB
WF (Subwoofer) : -15 dB - 6 dB
1. Paina
-painiketta toistuvasti ja valitse WF
(Bassokaiutin), TRE (Diskantti) tai BAS (Basso).
2. Säädä äänentasoa painamalla VOL o/p.

Yötila
Toiminnosta on hyötyä, kun katsot elokuvia myöhään
illalla äänenvoimakkuuden ollessa matala. Aseta
yötila päälle äänen voimakkuuden alentamiseksi ja
pehmeyden parantamiseksi.
Paina
-painiketta kaukosäätimessä. Näin voit
aktivoida yötilan. Peruuta painamalla uudelleen
-painiketta.

Säädä REAR LEVEL
Voit säätää toisioyksikön takatasoa REARkäyttötilassa.
R (takataso) : -6 dB - 6 dB
Paina REAR LEVEL o/p takakaiuttimien tason
säätämiseksi.
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Surround-tila
Voit nauttia hämmästyttävästä surround-äänestä
kaikista äänen tulolähteistä takakaiuttimilla.
Tämä toiminto kytkeytyy päälle tai pois joka kerta
kun painat SURROUND -painiketta kaukosäätimessä.

Surround-toiminto ON
Äänitehoste

Tulo

Surround-toiminto OFF
Lähtö

Äänitehoste

2.0 Ch

2.0 Ch
ASC

5.1 Ch

5.1 Ch

2.0 Ch

2.0 Ch

STANDARD

STANDARD
5.1 Ch

5.1 Ch

2.0 Ch

2.0 Ch

BASS
BLAST

BASS
BLAST
5.1 Ch

5.1 Ch

2.0 Ch

2.0 Ch

CINEMA

CINEMA
5.1 Ch

5.1 Ch

Lähtö

3
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ASC

Tulo
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Vianetsintä
Yleistä
ONGELMA

SYY & KORJAUS
yy Kytke pois päältä tämän yksikön ja yhdistetyn ulkoisen laitteen (TV, bassokaiutin,
DVD-soitin, vahvistin, jne.) virta ja kytke se sitten uudelleen päälle.

Yksikkö ei toimi oikein. yy Irrota tämän yksikön sekä liitetyn ulkoisen laitteen (TV, kaiutin, DVD-soitin,
kaiutinvahvistin, jne.) virtajohto ja yritä sitten liittää se uudelleen.
yy Edellisiä asetuksia ei tallenneta, kun laitteen virta kytketään pois päältä.
Ensiöyksikkö
yy Virtajohto on irrotettu pistorasiasta.
Liitä virtajohto pistorasiaan.
Ei virtaa

4

yy Tarkista, onko kyseessä sähkövika.
Tarkista tila käyttämällä muita elektroniikkalaitteita.
Toisioyksikkö

Vianetsintä

yy Akku on tyhjä. Lataa akku.
yy Liitä laite virtalähteeseen toimitetulla AC-sovittimella
yy Lataa laite täyteen ennen käyttöä ensimmäisen kerran.
Ensiöyksikkö
yy Virheellinen syötelähde valittu.
Tarkista syötelähde ja valitse oikea syötelähde.
yy Mykistystoiminto on päällä.
Paina
(Mykistä) tai säädä äänenvoimakkuus tai poista mykistystoiminto.
Ei ääntä

yy Käyttäessäsi yhteyttä ulkoisen laitteen kanssa (asetukset digisovittimessa,
Bluetooth-laitteessa jne.), säädä laitteen äänentasoa.
Toisioyksikkö
yy Yksikön tai Bluetooth-laitteen äänenvoimakkuus on säädetty minimiin. Tarkista ja
säädä yksikön tai Bluetooth-laitteen äänenvoimakkuutta.
yy Tarkasta toisioyksikön ja Bluetooth-laitteen liitän-tä (sivu 29)
yy Tarkasta, että surround-toiminto on kytketty pois päältä. (sivu 33.)

Ei woofer ääntä

yy Alikaiuttimen virtajohtoa ei ole kytketty.
Laita verkkopistoke tukevasti pistorasiaan.
yy Parinmuodostus yksikön ja alikaiuttimen välillä on irrotettu.
Yhdistä yksikkö ja alikaiutin. (sivu 15.)
yy Kaukosäädin on liian kaukana laitteesta.
Käytä kaukosäädintä enintään 7 metrin päässä laitteesta.

Kaukosäädin ei toimi
oikein.

yy Kaukosäätimen ja laitteen välillä on esteitä.
Poista este.
yy Kaukosäätimen paristot ovat lopussa.
Vaihda paristot uusiin.
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ONGELMA

AUTO POWER
-toiminto ei toimi.

LG Sound Sync ei
toimi.

Laite ei yhdisty
Bluetoothlaitteeseen.

SYY & KORJAUS
yy Tarkista sen kaltaisten ulkoisten laitteiden yhteys kuten TV, DVD/Blu-Ray-soitin tai
Bluetooth-laite.
yy Tarkasta SIMPLINK tila LG TV:ssä ja sammuta SIMPLINK.
yy Riippuen kytketystä laitteesta, tämä toiminto ei ehkä toimi.
yy Tarkista tukeeko LG TV:si LG Sound Sync-sovellusta.
yy Tarkista LG Sound Sync-yhteys (Optinen tai langaton).
yy Tarkista TV:si ja tämän yksikön ääniasetus.

yy Kytkee Bluetooth-liitännän lukitustoiminnon pois. (sivu 28).

Tarkista alla olevat yksityiskohdat ja säädä yksikköä niiden mukaisesti.

yy Äänipalkki yhdistettynä Soittimeen, muuta AUDIO DIGITAL OUT (ÄÄNEN
DIGITAALINEN OUT) -asetusta soittimen asetusvalikosta [PCM] -tilasta [PRIMARY
PASS-THROUGH] tai [BITSTREAM] -tilaan.
yy Muuta äänen DRC-asetusta liitetyssä laitteessa [OFF]-tilaan.
yy Varmista, että yötila ei ole päällä. Sammuta [OFF] yötila.

HUOMAUTUKSET langattomasta käytöstä
ONGELMA
Tässä laitteessa
voi olla langaton
käyttöliittymä.

SYY & KORJAUS
yy Langaton käyttö ei ehkä ole mahdollista, jos signaali on heikko.
yy Asenna laite riittävän lähelle langatonta bassokaiutinta.
yy Älä asenna laitetta metallihuonekalujen päälle optimaalisen toiminnon
varmistamiseksi.
yy Kun jokin kehonosasi koskettaa Bluetooth-laitteen tai äänipalkin vastaanottimeen.
yy Jos olemassa on este tai seinä tai laite on asennettu peitettyyn kohtaan.

Bluetooth-laite
voi toimia heikosti
tai tuottaa kohinaa
seuraavissa
tapauksissa.

yy Kun toinen laite käyttää samaa taajuutta, kuten lääketieteen laite, mikroaaltouuni
tai langaton LAN-laite, siirrä tuotteet mahdollisimman kauas toisistaan.
yy Kun laite liitetään Bluetooth-laitteeseen, säilytä niiden välinen etäisyys
mahdollisimman pienenä.
yy Yhteys katkeaa ja toimintahäiriöitä voi esiintyä, jos laite siirretään liian kauas
Bluetooth-laitteesta.

4
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Kun laitteen
äänentaso on
mielestäsi alhainen.

yy Äänipalkki liitettynä TV:n kanssa yhteen, vaihda AUDIO DIGITAL OUT (ÄÄNEN
DIGITAALINEN OUT) -asetusta TV:n asetusvalikosta [PCM] -tilasta to [AUTO]
-tilaan tai [BITSTREAM] -tilaan.
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HUOMAUTUKSET Demo-tilan
vapauttamiseksi
ONGELMA
Tulolähdettä ei voida vaihtaa F-painikkeella, kuten BT
(Bluetooth) HDMI jne. ja vain [DEMO] ilmaisin näkyy
etunäytöllä.
Kaukosäädin ei toimi. (Ei vastausta)

4

SYY & KORJAUS
yy Irrota virtajohto ja liitä se uudelleen. Jos tämä ei
toimi, pidä F-painike painettuna (n. 15 sekuntia)
pääyksikössä, kunnes näytöllä näkyy valittu
toiminto.

Vianetsintä
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Tavaramerkit ja Lisenssit
Kaikki muut tavaramerkit ovat niiden omistajien
tavaramerkkejä.
Bluetooth-sana tavaramerkkinä ja logot kuuluvat
Bluetooth SIG, Inc.:lle. LG Electronics käyttää niitä
lisenssillä.
Valmistettu Dolby Laboratoriesin lisenssillä. Dolby,
Dolby Audio, ja double-D symbolit ovat Dolby
Laboratories-yhtiön tavaramerkkejä.

Muut tavaramerkit ja tuotenimet kuuluvat niiden
omistajille.

HDMI, HDMI-logo ja High-Definition Multimedia
Interface ovat tuotemerkkejä tai USA:ssa ja muissa
maissa rekisteröityjä tuotemerkkejä, jotka kuuluvat
HDMI Licensing LLC:lle.

5
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DTS:n patentit, katso http://patents.dts.com.
Valmistettu DTS Licensing Limited lisenssillä.
DTS, sen symboli & DTS ja symboli yhdessä
ovat rekisteröityjä tavaramerkkejä ja DTS Digital
Surround ovat tavaramerkkejä, jotka omistaa DTS,
Inc. ©DTS, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.
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Tekniset tiedot
Yleiset
Ks. yksikön tuotemerkintä.
Virrankulutus

Verkotettu valmiustila : 1,5 W
(Jos kaikki verkkoportit on aktivoitu.)

AC-sovitin

yy
yy
yy
yy

Malli: DA-38A25
Valmistaja : Asian Power Devices Inc.
Tulo: 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz 1,2 A
Lähtö: 25 V 0 1,52 A

Mitat (L x K x S)

Noin. 340 mm x 74 mm x 110 mm Jalustalla
(Jokaisessa ensiö- ja toisioyksikössä)

Käyttölämpötila

5 °C - 35 °C (41 °F - 95 °F)

Käyttöilmankosteus

5 % – 90 %

Vaylavirransyotto

5 V 0 500 mA

Käytettävissä oleva digitaalinen
tuloäänen näytteenottotaajuus

32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz

Käytettävissä oleva digitaalinen
äänitulomuoto

Dolby Audio, DTS Digital Surround, PCM

Sisääntulot/Ulostulot
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OPTICAL IN (Digitaalinen äänitulo)

3 V (p-p), Optinen liitin x 1

HDMI IN

19 Pin (Tyyppi A, HDMI™ Connector) x 1

HDMI OUT

19 Pin (Tyyppi A, HDMI™ Connector) x 1

Akku (toisioyksikkö)
Akkukapasiteetti

2 600 mAh

Käyttöaika

N. 4 tuntia.
Se voi riippua akun tilasta ja käyttöolosuhteista.

Latausaika

Alle 3 tuntia 40 min. (AC-sovittimella)
Käyttöaika vaihtelee akun tai käyttötilan mukaan.

Langaton bassokaiutin
Virtavaatimukset

Ks. alikaiuttimen tuotemerkintä.

Virrankulutus

Ks. alikaiuttimen tuotemerkintä.

Tyyppi

1-tie 1 kaiutin

Impedanssi

3Ω

Nimellinen ottoteho

160 W RMS

Maksimitulovirta

320 W RMS

Mitat (L x K x S)

Noin. 171 mm X 320 mm X 252 mm
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Vahvistin (RMS-lähtöteho) määritykset
SOUND BAR käyttötila
Yhteensä

320 W RMS
(140 W RMS : kun AC-sovitin on irrotettu toisioyksiköstä)

Etuosa

80 W RMS x 2 (8 Ω kun 1 kHz, THD 10 %)
(30 W RMS x 2 : kun AC-sovitin on irrotettu toisioyksiköstä)

Bassokaiutin

160 W RMS (3 Ω kun 80 Hz, THD 10%)
(80 W RMS : kun AC-sovitin on irrotettu toisioyksiköstä)

REAR käyttötila
Yhteensä

320 W RMS
(140 W RMS : kun AC-sovitin on irrotettu toisioyksiköstä)

Etuosa

80 W RMS x 1 (8 Ω kun 1 kHz, THD 10 %)
(30 W RMS x 1 : kun AC-sovitin on irrotettu toisioyksiköstä)

Takana

80 W RMS x 1 (8 Ω kun 1 kHz, THD 10 %)
(30 W RMS x 1 : kun AC-sovitin on irrotettu toisioyksiköstä)

Bassokaiutin

160 W RMS (3 Ω kun 80 Hz, THD 10%)
(80 W RMS : kun AC-sovitin on irrotettu toisioyksiköstä)

PORTABLE-käyttötila / OFF-käyttötila (Ensiöyksikkö)
160 W RMS

Etuosa

80 W RMS x 1 (8 Ω kun 1 kHz, THD 10 %)

Bassokaiutin

80 W RMS (3 Ω kun 80 Hz, THD 10%)

PORTABLE käyttötila (Toisioyksikkö)
Yhteensä

30 W RMS x 1 (8 Ω kun 1 kHz, THD 10%)

yy Pidätämme oikeuden mallin ja rakenteen teknisiin muutoksiin ilman eri ilmoitusta.
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Yhteensä

40 Liite

Ylläpito
Laitteen käsittely
Laitteen kuljetuksen aikana
Säilytä alkuperäiset pakkaus- ja kuljetusmateriaalit.
Mikäli laite on kuljetettava, suojaa se pakkaamalla
uudelleen alkuperäiseen pakettiin alkuperäisellä
tavalla.

Pidä ulkopinnat puhtaina
yy Älä käytä haihtuvia nesteitä, kuten
hyönteismyrkkyjä laitteen läheisyydessä.
yy Pyyhkiminen voimakkaasti painamalla voi
vahingoittaa pintoja.
yy Älä jätä kumi- tai muovituotteita kosketuksiin
laitteen kanssa pitkiksi ajoiksi.

Laitteen puhdistaminen

5
Liite

Puhdista soitin kuivalla ja pehmeällä liinalla.
Mikäli pinnat ovat erittäin likaiset, käytä miedolla
puhdistusaineella kevyesti kostutettua pehmeää
liinaa niiden puhdistamiseen. Älä käytä voimakkaita
liuottimia, kuten alkoholia, bensiiniä tai tinneriä, koska
nämä voivat vahingoittaa laitteen pintoja.

